
                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               

PRAVILA IN POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI 
 BOŽIČKOV GOZDNI LABIRINT  
  

 

1. ORGANIZATOR NAGRADNE IGRE 

Organizator nagradne igre je TIC Moravske Toplice, Kranjčeva 3, 9226 Moravske Toplice. Pravila in 
pogoji nagradne igre (v nadaljevanju pravila) definirajo postopke in pogoje, po katerih udeleženec 
sodeluje v nagradni igri. Veljavna pravila in pogoji sodelovanja so udeležencem na voljo na spletni 
strani www.visitmoravsketoplice.com 

2. TRAJANJE NAGRADNE IGRE 

Nagradna igra poteka v času od 17. 12. do 22. 12. 2022 do 00:00 na Facebook strani 
www.facebook.com/TIC.MoravskeToplice. Žrebanje bo 23. 12. 2022. Isti dan bo do 12. ure 
nagrajenec objavljen na Facebook strani TIC Moravske Toplice.  

3. POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI  

Udeleženec nagradne igre je lahko vsak, ki se strinja s pravili. V nagradni igri ne smejo sodelovati 
osebe, ki so zaposlene pri organizatorju akcije, njihovi honorarni sodelavci ter njihovi ožji družinski 
člani. Do sodelovanja so upravičene vse fizične osebe. Vsaka oseba sme sodelovati zgolj enkrat. 

4. SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI  

Šteje se, da posameznik sodeluje v nagradni igri, če v času trajanja nagradne igre v komentarju na FB 
strani TIC Moravske Toplice pravilno odgovori na zastavljeno vprašanje.   

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci sprejemajo in soglašajo s pravili nagradne igre. 

5. NAGRADNI SKLAD 

Izžrebanih bo 7 nagrajencev, prejeli bodo čokoladne dobrote Hiše Tara iz Moravskih Toplic.  
 
Nagrado izžrebanec prevzame v Božičkovi pisarni pri palčku FRICU 23.12.2022 med 15.00 in 19.00 
oziroma do 31.12. 2022 v poslovalnici TIC Moravske Toplice.  
 
 
 



                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               

6. ŽREBANJE NAGRAD 
 
Žreb bo potekla s pomočjo aplikacije Online Random Picker.  

7. OBVEŠČANJE NAGRAJENCEV IN PREVZEM NAGRAD 

Nagrajenci bodo o rezultatih žrebanja in vrsti nagrade obveščeni po Facebooku 23. decembra do 12. 
ure. Če se nagrajenec na obvestilo o prejemu oziroma prevzemu nagrade ne bo odzval naslednji dan 
od prejema obvestila ali pa se bo nagradi odpovedal, bo izgubil pravico do nagrade. V tem primeru se 
nagrada ne podeli. 

8. ZASEBNOST IN VARSTVO PODATKOV 

TIC Moravske Toplice se zavezuje, da bo osebne podatke, katere bo pridobil od posameznika s prijavo 
na nagradno igro, obdeloval izključno za namene organizacije in izvedbe nagradne igre v organizaciji 
TIC Moravske Toplice, v skladu z določili Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR) in z vsebino 
vsakokrat veljavnega Zakona o varstvu osebnih podatkov ter vsemi internimi akti, ki urejajo varstvo 
osebnih podatkov. Podrobnejša določila glede varstva osebnih podatkov ter pravic in obveznosti v tej 
zvezi, je TIC Moravske Toplice objavil v Politiki varstva osebnih podatkov (Izjavi o zasebnosti) na 
spletni strani: https://www.visitmoravsketoplice.com/si/vsebina/443/Varstvo-osebnih-podatkov/ 

 

Organizator nagradne igre TIC Moravske Toplice si pridržuje pravico, da v medijih, promocijskih 
materialih in na svoji spletni stani objavi ime in priimek izžrebanega nagrajenca v nagradni igri. 

 

Moravske Toplice, 17.12.2022 

 

 
 
 


